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Referat fra skolebestyrelsesmødet 
tirsdag den 06. oktober 2020 kl. 17.30 

 
  
 

 

Forældrevalgte 
Laila Marie Jensen (Formand) 
Pernille Oppelstrup (Næstformand) 
Maria L. Jensen 
Jesper Gregersen  
(Vakant) 
 

(Der er ingen suppleanter). 
 

 

Medarbejderrepræsentanter 
Ditte Skovgaard 
Kristina Rasmussen  
 

(Der er ingen suppleanter). 

 
 

 

Ledelsen 
Astrid Binderup, Viceskoleleder (Referent) 
Anna Marie Sauer, SFO-leder 
Anders Skinnerup, skoleleder. (Formelt 
bestyrelsens sekretær). 

 

Afbud: Pernille Oppelstrup 
 
 

 

Referater 
Tidligere referater kan læses på Vestermarkskolens hjemmeside. www.vestermarkskolen.dk  Se under fanen: Bestyrelsen. 
 

 

Dagsorden  
 
1. Godkendelse og underskrift af referat fra skolebestyrelsesmødet den 25. august 2020.  

 Referatet er godkendt og underskrevet. 
 
2. Bygningsgennemgang  
Punktet tager ca. 45 minutter.  
 
I årshjulet står der:  
Bygningsgennemgang. Hvad er status på rammerne? (Vedligehold ude og inde. Plads mm.). 
Vi går en tur rundt på Vestermarkskolen og ser rammerne. Præsentation og drøftelse undervejs. 
 
Når vi kommer tilbage til mødelokalet vil vi lave en opsamling. 
 
 

Gennemgang, drøftelse og opsamling. 
Forældrenes tilbagemeldinger: 

 Positive tiltag og forandringer siden sidste gennemgang.  

 Velholdte fysiske rammer. 
 

 Der er fra bestyrelsen en anerkendelse til serviceholdet om, hvordan skolen bliver holdt. 
 
 

3. Gensidig kort orientering  
Ditte og Kristina: Input fra dagligdagen i skole og SFO. 

 Skole og SFO er optaget af at få implementeret neuropædagogikken i elevplanerne og i de pædagogiske læreplaner, 
der skal afleveres torsdag i uge 41. 

 Emneugen er præget af corona – der bliver ikke på samme vis, som tidligere år, en markedsdag. 

 Der er motionsdag fredag den 9. oktober. 

 Ridning er fra onsdag den 7. oktober sat på pause grundet corona,- dette foreløbig frem til jul. 
Anna Marie: Input fra SFO.  

 Der er ansat en ny pædagog med ansættelse fra fredag den 16. oktober 2020. 

 Anna Marie er optaget af at skabe et samarbejde mellem Satellitten og SFO A, bl.a. med fokus på, hvad der tilbydes 
såvel de ældste som de yngste elever. 

 Den sidste onsdag i hver måned tilstræbes at arrangere ture ud af huset,-  bl.a. er der planlagt en udflugt ud til en 
slangetæmmer.  

 6 – 7 elever deltager på ture ud af huset, - dette med gode læringselementer. Det skal være en oplevelse og det skal 
være sjovt at deltage. 

 Pyramiden har planer om at etablere et åbent værksted, bl.a. med ture op i skoven. Dette i et samarbejde med SFO A.  
 
 
 

http://www.vestermarkskolen.dk/


Side 2 

Anders:  

 Fra d. 1. oktober 2020 er Christian ansat som Teknisk Servicemedarbejder ifm. at vores Serviceleder går yderligere 
ned i tid. 

 Christian er påbegyndt en uddannelse som serviceleder. Han vil være færdig med uddannelsen i  oktober 2020. 

 Forældremøde d. 24. september 2020, med oplæg om den Neuropædagogiske forståelsesramme,  blev aflyst pga. 
restriktioner  i.f.m. begrænsning af Corona spredning. 

Pernille:  
Tilbagemelding fra Pernille og LEV vedr. evt. kommende samarbejde om et arrangement. 

 Anna Møller Larsen har skrevet, at de gerne vil gå ind i et samarbejde. Der er aftalt et telefonmøde tirsdag den 24. 
november 17.15. Dette i forbindelse med det kommende bestyrelsesmøde. 

 Vi skal have afklaret, om det er et arrangement, hvor vi åbner op for at flere specialområder inviteres med. 
Anna Marie/Anders:  

 SFO på Vestermarkskolen er lukket mandag d. 12. oktober og tirsdag d. 13. oktober.  Dette skyldes, at der lukkes for 
vandet, da der er en lækage i vandforsyningen. Der er nødpasning på CKU, Vestre Boulevard.  

 Der kommer 2 elever mandag og 3 elever tirsdag.  

 Der er planlagt alm. SFO fra onsdag d. 14. oktober på Vestermarkskolen. 
Pernille/Laila: Formidling af idé til en kommende skolefest. 

 Kort orientering, men da Pernille er fraværende – kun en kort orientering. Forslag om en pølsevogn.  
OBS på, at skolefesten kan blive aflyst grundet corona.  

Alle: 

 Bemærk, at der i aviserne og medierne i øvrigt i de seneste måneder har været en optrevling af sager om kommuner, 
der har sagsbehandlet forkert ift. familier med handicappede børn.  Der er derigennem skabt politisk fokus i 
folketinget på området. 

 Det nævnes, at der er en facebook gruppe, der går under navnet 1 million stemmer, der samler underskrifter. 

 Vi skal til at tage stilling til skolelørdagen i år. Da vi er oppe på 200 skoledage i dette skoleår, vil det være en mulighed 
at aflyse uden eleverne kommer under.  

o En enig bestyrelse beslutter, at skolelørdagen aflyses i år grundet corona.   

 Der afholdes i øjeblikket statusmøder, hvor PPR/CPP og UU (for de 4 afgangselever) kontaktlærer, kontaktpædagog 
og viceskoleleder har en gennemgang af alle elever på skolen.  
På den baggrund foretages revisitation. 

 Vi er ved at implementere den neuropædagogiske tænkning. På det aflyste forældremøde skulle forældrene have været 
introduceret for den neuropædagogiske tænkning. Vi er i proces, hvor vi skal øve os i forhold til den skriftlige del. 

 Vi har etableret et samarbejde med en medarbejder fra Limfjordsskolen, der i et samarbejde med skolens personale, 
arrangerer udeskole aktiviteter hver anden onsdag fra uge 44. 

 
 
5. Afklaring af evt. flytning af Blå stue og Lyseblå stue til Vestermarkskolen  
Baggrund: Der har igennem ca. 2 år været en afsøgning af, hvordan børnehaven Mejsevej kan rumme det stigende antal børn 
på specialområdet. Det kulminerede i, at det politiske udvalg i marts 2020 lagde op til, at Blå stue og Lyseblå stue skal flytte på 
Vestermarkskolen. (Læs tidligere referater for uddybning og baggrund). 
 
Der er d. 25. september 2020 indgået en budgetaftale for 2021. Vedr. børnehaven står der på side 16 følgende:  
BFan-007: Flytning af Blå Stue og Lyseblå Stue til Vestermarksskolen – ikke vedtaget som forelagt  

Børne- og Familieudvalget skal arbejde med en model, der laver en varig løsning for den nuværende midlertidige 
løsning inden for de eksisterende fysiske rammer, som udvalget råder over. 
 
I Bund og grund er Vestermarkskolen teknisk set fortsat i spil, men kun i de eksisterende fysiske rammer.  
Frem til bestyrelsesmødet søges der viden om, hvilke mulige konsekvenser det kan få for Vestermarkskolen. 
På mødet kan der blive fremlagt yderligere oplysninger, men der kan også gå uger eller måneder, før der kommer nyt. 
 
Drøftelse og afklaring om et eventuelt videre arbejde. 

 Bestyrelsen ser på ingen måde, der er plads til en børnehave i de eksisterende rammer på Vestermarkskolen.  

 Hvis der kommer en henvisning om dette fra politikkerne, der vil komme en afvisning herfra.  

 Dengang bestyrelsen støttede op omkring beslutningen, var det, da der i forslaget fulgte midler med til 
ombygning/tilbygning.  

 Vi er allerede for nuværende udfordret i de eksisterende rammer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 3 

 
6. Bestyrelseskursus 
Nye medlemmer af skolebestyrelserne i Vesthimmerlands Kommune var inviteret til kursus. Et kursus der blev aflyst pga. 

Corona. 

 

Alle Slide fra kurset er dog udleveret til fri læsning. Slide er vedhæftet dagsorden. 

Under dette punkt kan vi drøfte de spørgsmål der måtte melde sig ifm. læsningen. (Bemærk, at slide især henvender sig til en 

kontekst i den almene folkeskole). 

 

Drøftelse. 

 De udleverede slides gav ikke anledning til spørgsmål, men inspirerede til en drøftelse, og senere en aftale om, at lave 
en video om bestyrelsens arbejde. 

 
7. Status på Transport/Taxa til og fra skole (fast punkt)  
 

Under status gives der en kort tilbagemelding på spørgsmål fra Pernille, fra mødet d. 25. august, vedr. om enkelte elever står 
klar ved lågen for tidligt, når de skal hjem med Taxa. 
 

Status og mulighed for drøftelse. 

 Astrid orienterer om, at italesættelsen af problematikken til personalet har resulteret i, at en chauffør har klaget over, 
at eleverne ikke når ned til taxa’en i tide. I et enkelt tilfælde kørte chaufføren uden 1 elev og måtte efterfølgende 
vende om og hente eleven. 

 Astrid har observeret ved lågen om eftermiddagen og det er hendes oplevelse, at det forløber, som det skal.  
 
8. Økonomi (fast punkt) og normering  
Status på Vestermarkskolens økonomi i 2020 (sammenholdt med elevtallet).  

 Orientering og status fra Anders om budget 2021. 
o Anders orienterer om, at ethvert bestyrelsesmedlem på ethvert givet tidspunkt kan bede om en grundig 

gennemgang af økonomien. 

 Indhentning af 2 – 3 tilbud (jf. udbudsregler) om køb af ny bus til erstatning for udtjent bus 2. 
o Vestermarkskolens samlede økonomi, har gjort det muligt at købe en ny bus. 
o Bus 2 skiftes ud, og der købes en ny lift til bus 1.  

 
Bestyrelsen godkender investeringen for køb af ny bus. 

  
 
9. Punkter til kommende bestyrelsesmøder (vær opmærksom på årsplan) 
 

Tirsdag d. 24. november 2020 
Obs. på der er formøde fra 16.45 – 17.15, da der er et telefonmøde med LEV kl. 17.15 
Planlægning af suppleringsvalg til afholdelse i januar/februar 2021. 
Status og opfølgning af video om bestyrelsens arbejde. 
Pernille - under orientering – forslag om pølsevogn til skolefesten. 
 
Tirsdag d. 19. januar 2021,  
Status på suppleringsvalg 
 
Tirsdag d. 16. marts 2021, Tirsdag d. 27. april 2021, Tirsdag d. 08. juni 2021 
 
 
10. Eventuelt & promovering af Vestermarkskolen 
Ingen punkter. 
 
 
 


